CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Website https://sasbusinessenglish.com/ được điều hành bởi CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO
TẠO AMERICAN LANGUAGE COMMUNITY (Mã số doanh nghiệp: 315646608) sau đây gọi
chung là “SASBusinessEnglish.com”, “Công ty”, “Chúng tôi”.
I.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG
Người dùng ở đây là chỉ Thành viên (bao gồm cả Người Bán và Người Mua) và những ai
truy cập, sử dụng dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT SASBusinessEnglish.com.

1.

Sự chấp thuận thu thập thông tin cá nhân
Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký tài khoản tại SASBusinessEnglish.com, bạn đã
chấp thuận các yêu cầu, chính sách của chúng tôi và đồng ý với chúng tôi về việc thu thập,
sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong tài liệu
này.
Nếu bạn không muốn Chúng tôi thu thập các thông tin hay dữ liệu cá nhân, bạn có thể
chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách không truy cập vào
SASBusinessEnglish.com.

2.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi thu thập thông tin với các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

-

Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;

-

Tạo và duy trì tài khoản;

-

Phục vụ cho các dịch vụ chăm sóc người dùng;

-

Cải thiện trải nghiệm mua sắm dựa trên dữ liệu tìm kiếm;

-

Ngăn ngừa các hành vi giả mạo;

-

Các mục đích khác được quy định theo pháp luật hiện hành.

3.

Những thông tin cá nhân được thu thập
Những thông tin cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:



Họ tên;



Địa chỉ email;



Ngày sinh;



Địa chỉ thanh toán;



Số điện thoại di động;



Giới tính;



Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập và sử dụng dịch vụ tại
SASBusinessEnglish.com, cũng như các thông tin liên quan đến cách người dùng sử dụng
dịch vụ tại SASBusinessEnglish.com;



Số liệu tổng hợp về lịch sử thao tác của người dùng.

4.

Việc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng
Trong quá trình hoạt động, SASBusinessEnglish.com có thể/sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của
người dùng cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi liên quan đến việc
thực hiện đơn đặt hàng, một số hoạt động luên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử
SASBusinessEnglish.com.

5.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân
Thời gian lưu trữ là một năm trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan nhà nước.

6.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO AMERICAN LANGUAGE
COMMUNITY
Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 315646608 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/4/2019
Địa chỉ: 7 Trần Thị Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
E-Mail: info@sas.edu.vn

II.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

1.

Cam kết bảo mật thông tin thanh toán
Người dùng tiến hành giao dịch tại SASBusinessEnglish.com có thể sẽ áp dụng phương
thức thanh toán qua thẻ.

Hệ thông thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác đã được cấp phép hoạt động hợp
pháp tại Việt Nam. Vì thế, Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin thanh toán theo đúng quy
định của pháp luật Việt Nam.
2.

Quy định bảo mật thông tin thanh toán



Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa đảm bảo tuân thủ các tiêu
chuẩn bảo mật gồm:

-

Thông tin tài chính của Người dùng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng
giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

-

Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản
được xác thực.

-

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy
định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.



Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán áp dụng với người dùng:

-

SASBusinessEnglish.comkhông trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ người dùng.

-

Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Người dùng mà có khả năng sử dụng để
xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của SASBusinessEnglish.com.

-

Đối với thẻ nội địa, SASBusinessEnglish.com chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và
tên ngân hàng.

Chúng tôi cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt
động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử SASBusinessEnglish.com.
ĐỖ VĂN QUẢN
Giám đốc

